
 Jaarverslag 2018 ChristenUnie Hendrik-Ido-Ambacht.  

Gemeenteraadsverkiezingen 

Het begin van het jaar was een drukke periode voor de raadsleden en voor de hulpkrachten zoals de 

webmaster. Er waren in samenwerking met de SGP diverse bijeenkomsten en acties georganiseerd. 

Gelukkig was ter gelegenheid van deze verkiezingen ook de zaal aan de Nijverheidsweg ter beschikking 

gesteld als Campagnehuis. Het was regelmatig "volle bak".  

De verkiezingen zelf gaven een mooie uitslag: 7 zetels. Een zegen!  Door de groei van Ambacht was het 

totale aantal zetels meegegroeid van 21 naar 23. Daar hebben we ook van geprofiteerd.  De SGP-

ChristenUnie mocht als grootste partij de coalitieonderhandelingen aanvoeren. Dat leverde een 

wethouderszetel op voor de lijsttrekker. Die schoof dus van de lijst en het resultaat was 4 SGP raadsleden 

en 3 ChristenUnie raadsleden.   

Leden 

Het ledental is licht gestegen en geëindigd op 75. 

Ledenvergadering 

Voor het vaststellen van de jaarstukken van 2017 konden we niet op tijd een ledenvergadering organiseren. 

Daarom hebben we zoveel mogelijk per mailing de (links naar) de stukken verspreid met het verzoek om 

goedkeuring dan wel opmerkingen. De overige leden hebben een papieren versie ontvangen.   

Bestuur 

Het bestuur heeft in september vergaderd. Het belangrijkste item was opvulling van de vacatures in het 

bestuur. In verband daarmee is een visiedocument opgesteld, te gebruiken bij de gesprekken met 

eventuele kandidaten. De samenstelling van het bestuur is dit jaar ongewijzigd gebleven. 

Vacatures 

Naar aanleiding van de dringende behoefte om het  bestuur weer voltallig te krijgen hebben we met 

diverse personen gesprekken gevoerd. Dat leidde wel tot positieve contacten maar we konden dit jaar nog 

geen nieuw bestuurslid voor elkaar krijgen. 

Provinciale- en Waterschapsverkiezingen 2019 

Vanuit de provincie en vanuit waterschap Hollandse Delta kwamen verzoeken om kandidaten op te geven 

voor de verkiezingen in maart 2019. We hebben dit doorgezet naar de afdelingsleden.  

Raadswerk 

De raadsleden en -kandidaten hebben veel werk verricht. Vooral het eerste kwartaal kwam er veel op hen 

af. Wat dat betreft zijn we gezegend dat daar ook de krachten en wat verder nodig werd ontvangen. Uit de 

overige kandidaten heeft zich nog niet direct een burgerraadslid aangemeld. Wel bezoekt een van hen 

regelmatig de fractievergaderingen. Inmiddels gaat het raadswerk op volle kracht verder. 

Slot 

We zijn blij, dat we in het jaar 2018 gezondheid en gelegenheden ontvingen van God, waar we met alle 

gebreken een bijdrage aan onze directe samenleving in Ambacht mochten geven tot zijn dienst. 

Mei 2019, Jan Leijenhorst, secretaris.  

Vast gesteld op ledenvergadering dd. 2019-05-27. 


